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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  

 احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم عىل سيدنا حممد أفضل األنبياء واملرسلني, وبعد
ملنار ملحمد رشيد رضا, فقد أحببت أن أذكر هنا بعض املالحظات النقدية عىل تفسري ا

أهتم فيها ببيان طريقته يف التفسري وجهات يتضح هبا موافقته أو خمالفته ألهل السنة, وطريقتهم 
يف أخذ العلوم واألحكام, فإن املفرس الذي ال تكون طريقته موافقة ألهل السنة يف ذلك, فإنا ال 

تصويب وقليل ما هم, أما أن نحض يصح لنا إن نعتمده لطالب العلم إال القادرين عىل النقد وال
 .الناس عليه ونعتمده يف دراساتنا ووتدريسنا, فال

 ...وأدعو اهللا تعاىل أن يكون فيام أكتب هنا فائدة ألهل العلم وطالبه
 ....واهللا هو املسئول أن يوفقني وإياكم إىل انتهاج هنج أهل احلق, لننال رضاه

من سوء حظ املسلمني كان "):١/٧(قال حممد رشيد رضا يف املنار  −١
أن أكثر ما كتب يف التفسري يشغل قارئه عن هذه املقاصد العالية, واهلداية السامية, 
فمنها ما يشغله عن القرآن بمباحث اإلعراب وقواعد النحو ونكت املعاين 
ومصطلحات البيان, ومنها ما يرصفه عنه بجدل املتكلمني وخترجيات األصوليني 

قلدين, وتأويالت املتصوفني, وتعصب الفرق واملذاهب بعضها واستنباطات الفقهاء امل
عىل بعض, وبعضها يلفته عنه بكثرة الروايات وما مزجت به من خرافات 
اإلرسائيليات, وقد زاد الفخر الرازي صارفا آخر عن القرآن هو ما يورده يف تفسريه 

 عىل ما كانت عليه يف من العلوم الرياضية والطبيعية وغريها من العلوم احلادثة يف امللة
عهده, كاهليئة الفلكية اليونانية وغريها وقلده بعض املعارصين بإيراد مثل ذلك  من 
علوم هذا العرص وفنونه الكثرية الواسعة, فهو يذكر فيام يسميه تفسري اآلية فصوال 
طويلة بمناسبة كلمة مفردة كالسامء واألرض من علوم الفلك والنبات واحليوان, تصد 

 اهـ".ها عام أنزل اهللا ألجله القرآنقارئ
 .هذا ما قاله حممد رشيد رضا, ولننظر فيام زعمه ونحلل قوله لنصل إىل ما يذهب إليه



 ٣

إنه يذكر هذا الكالم أثناء ذكر منهجه وطريقته هو يف تأليف التفسري, وألي هدف يكتب 
حد منهم هدف وغاية هبذه الطريقة, ولذلك فهو يعرتض عىل هؤالء األعالم الذين كان لكل وا

 . كان منهجه تبعا لذلك
ولعل حممد رشيد رضا غفل عن أن الغاية التي حددها هي التي تفرض عليه الطريقة 

 . واألسلوب, فلام اختلفت غاية املفرسين اختلفت طريقتهم
فمن فرس القرآن باملأثور كان غايته ذكر بيان القرآن بام ورد من األثر واحلديث, والنقل 

 . قدمنيعن املت
ومن اهتم بإعراب القرآن  إنام كان ذلك ألن هدفه كان بيان أثر اإلعراب عىل معاين 

 . القرآن الكريم, واختالف وجوه الدالالت بناء عىل ذلك
ومن اهتم بذكر املسائل الفقهية يف تفسريه إنام كان هدفه وغايته إظهار أثر القرآن يف 

ىل مذهبه الذي يذهب إليه مالكيا أو شافعيا أو حنفيا أو اختالف الفقهاء, أو بيان داللة القرآن ع
 . وال غضاضة يف ذلك عىل واحد منهم. حنبليا

 ....وكذلك يقال فيمن اهتم بذكر اإلشارات الصوفية والفوائد البالغية وغريه ذلك
فال غضاضة عىل واحد منهم ما دام ملتزما باملنهج العلمي الرصني يف تفسريه للقرآن, كل 

 .نهم بحسب دائرة اهتاممهواحد م
والقارئ لكالم حممد رشيد رضا هنا ويف غري هذا املوضع, يرى حتامله عىل العديد من 

 !!! املناهج املذكورة, تعصبا منه لرأيه وطريقته, فقد وقع إذن فيام انتقد به اآلخرين
القارئ وال جيوز ألحد أن يقول إن هذه املناهج والطرق املختلفة يف تفرس القرآن, تبعد 

عن معانيه السامية وكلياته املفيدة الدافعة للتمسك بالدين واالعتناء هبدى رسول رب العاملني, 
ِإن من يدع ذلك, فإنام يقع يف نفسه ويستنزل مكانته َّ . 

 ال يستطيع أن ينكر أثر هذه الطرق يف حترير املعاين الكلية التي يبحث عنها رشيد ًفإن أحدا
ه لوال استفادته هو نفسه من هؤالء الذين اعرتض عليهم ملا استطاع أن رضا  يف تفسريه, بل إن

 ....يصل إىل ما وصل إليه مما أصاب فيه
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وادعاؤه أنه غال يف إيداع تفسريه مما ذكر, فإنام هو دليل وأما اعرتاضه عىل اإلمام الرازي 
 مبني عىل نزعة عىل قصور ف فهمه ملا ذهب إليه اإلمام الرازي من طريقة يف التفسري, وغلو

وهابية غري خفية يف نفس رشيد رضا, وجمرد كالم مكرر ال قيمة له لعبارة صدرت من بعضهم 
ادعى فيها أن يف تفسري اإلمام الرازي كل يشء إال التفسري, وقد وهم من قال ذلك , بل افرتى 

ًبكي, ردا عىل من عىل اإلمام, بل فيه كل يشء مع التفسري كام قاله اإلمام املجتهد تقي الدين الس
 . زعم ذلك

وأما مقارنة رشيد رضا لتفسري اإلمام الرازي ببعض تفاسري املعارصين يقصد هبم تفسري 
الطنطاوي, فهو دليل عىل عدم استيعاب واضح من رشيد رضا لتفسري اإلمام, وإنزال مقصود 

 .... !!! من مرتبة تفسريه العالية عندما يقارنه بتفسري الطنطاوي
اء رشيد رضا أن اإلمام ينتهز فرصة ورود كلمة مثل السامء ليورد ما انتهت إليه وأما ادع

املعارف التجريبية يف عرص اإلمام يف هذا املوضع, فهو من اغرتاره برأيه, ولو تأنى عىل نفسه 
فإن اإلمام إنام يورد ما يفيد يف . ألمسك عن كتابة هذه العبارة التي ال تليق بمنزلة اإلمام الرازي

وضيح املقصود من اآلية املعينة, وإذا ذكر بعض التفاصيل الكونية فإنام ذلك لدفع القارئ إىل ت
تصور هذه املعاين لعل ذلك حيدث يف نفسه من األثر الذي حيضه عىل التفكري يف عظمة اهللا تعاىل 

 ..... فيخضع له وينزل عند أوامره ونواهيه
 .  عليه يف موضعه إن شاء اهللا تعاىلار إليه من اإلرسائيليات فسنتكلمشوأما ما أ

 وقد أطال الفخر "):١/١٠١(قال حممد رشيد رضا يف تفسريه  −٢
تطرادات عديدة ومسائل مستنبطة من لوازم للمعاين قريبة  أو بعيدة, الرازي يف اس

) مدارج السالكني(وأطال ابن القيم يف أول كتابه . ولكنها تشغل مريد االهتداء بالقرآن
نباط املسائل منها من طريق الدالالت الثالث املطابقة والتضمن القول يف است

 − ي مستنبطات ابن القيم–والفرق بني هذه املستنبطات ") :ثم قال("....وااللتزام
ومستنبطات الرازي أن أكثر تلك يف املصطلحات العربية والعقلية والكالمية والفقهية, 

ئها ملصطلحات والعلوم, فهي تزيد قاراوأكثر هذه يف املقاصد الروحية التعبدية لتلك 
دينا وإيامنا وتقوى, ولكن ال يصح أن يسمى يشء منهام تفسريا للفاحتة, ولو كنا تعده 

 اهـ".تفسريا, القتبسناه أو خلصناه يف هذه الفوائد
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فتأمل كيف يمدح تطويل ابن القيم ويعرض عن مدح ما يسميه تطويال من اإلمام 
وبأن ما أتى به اإلمام الرازي يف خمتلف العلوم . أنه مما يزيد التقوىالرازي, ويعلل ملدحه هذا ب

فلم يقترص فيه عىل علم معني, وأما ما أتى به ابن القيم, فإنام هو يف ما يزيد التقوى عىل حد 
 . قوله

وقد ين رشيد رضا أن كتاب ابن القيم املسمى بمدارج السالكني يف التصوف عىل طريقة 
الئم التصوف, وأما اإلمام الرازي فإنام يفرس يملالئم أن يورد من الفوائد ما املجسمة, فكان من ا

 واملطلوب من املفرس أن يورد ما حيتمله اللفظ بحسب القواعد العلمية واألدبية من ,القرآن
ٍمعان بال التزام علم دون علم , ولذلك فقد كانت املعاين التي يوردها اإلمام الرازي خمتلفة 

ع إىل علوم ومعارف متعددة األجناس, منها الكالمية ومناه اللغوية والنحوية, ومتنوعة وترج
 . الخ....ومنها الفقهية , ومنها السلوكية والصوفية

إن كانت تلك : وأما ما زعمه رشيد رضا أخريا من أن ذلك ال يسمى تفسريا, فنقول له
يسمى ذلك تفسريا, وال يضرينا بعد املعاين مبينة لدالالت الكلامت والرتكيبات القرآنية , فلم ال 

 ... ذلك إن لو يوافق هواك, أو مل يتالءم مع ما هتدف إليه من أهداف
  تعليل كون السور املكية موجزة

والفرق بني السور املكية واملدنية, هو أن املكية أكثر "):١/٣٢(قال رشيد رضا يف املنار 
وعىل اإلجياز مدار البالغة عندهم, ثم إن إجيازا ألن املخاطبني هبا هم أبلغ العرب وأفصحهم, 
 اهـ".معظمها تنبيهات وزواجر وبيان ألصول الدين باإلمجال

البالغة ال يشرتط فيها اإلجياز, بل اإلطناب بالغة يف موضعه أيضا, وذلك بحسب : أقول
 . ما يالئم مقتىض احلال, فإن اقتىض احلال اإلجياز كان اإلجياز أبلغ, وإال فال

ليل األقرب إىل الصحة هو أن نفس مواضيع السور املكية يالئمها اإلجياز أكثر ولعل التع
مما يالئمها اإلطناب, وذلك غري مطرد بل هو غالب, وأما ما قاله من أن البالغة عند أهل مكة 

 . مدارها عىل اإلجياز, فغري مسلم, ال بالنسبة هلم وال لغريهم
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  : رأي حممد عبده يف أول سورة نزلت
حممد رشيد رضا عن شيخه حممد عبده أنه يرجح أن الفاحتة أول سورة نزلت, فقال نقل 

وأما األستاذ اإلمام فقد رجح أهنا أول ما نزل عىل اإلطالق, ومل "):١/٣٥(يف تفسري املنار 
 ونزع منزعا غريبا يف حكمة القرآن وفقه الدين, فقال ما "اقرأ باسم ربك"يستثن قوله تعاىل 

 : مثاله
ة ذلك أن السنة اإلهلية يف هذا الكون سواء كان كون إجياد أن كون ترشيع, أن يظهر ومن آي

سبحانه اليشء جممال ثم يتبعه التفصيل بعد ذلك تدرجيا, وما مثل اهلدايات اإلهلية إال مثل البذرة 
والشجرة العظيمة, فهي يف بدايتها مادة حياة حتتوي عىل مجيع أصوهلا, ثم تنمو بالتدريج حتى 

بسق فروعها بعد أن تعظم دوحتها ثم جتود عليك بثمرها والفاحتة مشتملة عىل جممل ما يف ت
 اهـ"...القرآن  وكل ما فيه تفصيل لألصول التي وضعت فيها

هذا الكالم يلخص لك جممل رأي الشيخ حممد عبده, يف سبب اختياره كون الفاحتة أول 
 ....سورة

ونه خطابيا من كونه تعليال حقيقيا, واالطراد ومن الواضح أن هذا التعليل أقرب إىل ك
 . ام ذكرهغري الزم في

عىل أن أول ما أنزل منا لقرآن هو قوله ) ١/٩٥(َّوقد نص اإلمام السيوطي يف اإلتقان 
  ":فقال ). اقرأ باسم ربك الذي خلق(تعاىل

 اختلف يف أول ما نزل من القرآن عىل أقوال 
    أحدها وهو الصحيح   اقرأ باسم ربك

روى الشيخان وغريمها عن عائشة قالت أول ما بدئ به رسول اهللا  صىل اهللا عليه وسلم  
من الوحي الرؤيا الصادقة يف النوم فكان ال يرى رؤيا إال جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب إليه 
اخلالء فكان يأيت حراء فيتحنث فيه الليايل ذوات العدد ويتزود لذلك ثم يرجع إىل خدجية ريض 

 عنها فتزوده ملثلها حتى فجأه احلق وهو يف غار حراء فجاءه امللك فيه فقال اقرأ قال رسول اهللا
اهللا  صىل اهللا عليه وسلم  فقلت ما أنا بقارئ فأخذين فغطني حتى بلغ مني اجلهد ثم أرسلني 

 ما أنا فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ فغطني الثانية حتى بلغ مني اجلهد ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت
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بقارئ فغطني الثالثة حتى بلغ مني اجلهد ثم أرسلني فقال   اقرأ باسم ربك الذي خلق   حتى 
 بلغ   ما مل يعلم   فرجع هبا رسول اهللا  صىل اهللا عليه وسلم  ترجف بوادره احلديث 

وأخرج احلاكم يف املستدرك والبيهقي يف الدالئل وصححاه عن عائشة قالت أول سورة 
 قرآن   اقرأ باسم ربك   نزلت من ال

وأخرج الطرباين يف الكبري بسند عىل رشط الصحيح عن أيب رجاء العطاردي قال كان أبو 
موسى يقرئنا فيجلسنا حلقا عليه ثوبان أبيضان فإذا تال هذه السورة   اقرأ باسم ربك الذي خلق   

 اهـ".قال هذه أول سورة أنزلت عىل حممد  صىل اهللا عليه وسلم
يف حكم بالصحة عىل هذا القول, ومعنى ذلك أن غريه ضعيف, وغري صحيح, فتأمل ك

وبالنظر إىل األحاديث الواردة, يرتجح هذا القول فعال, بل إنه راجح عىل قول من قال إن أول 
. ما نزل هو سورة املدثر, وراجح عىل قول من قال أن أول ما نزل هو سورة الفاحتة أو البسملة

 . فهذه أقوال ضعيفة
, ال تفيد يف ترجيح أول ما نزل, بل هي حمض اتباع هريقة التي اتبعها الشيخ حممد عبدالطو

 !!للرأي املجرد الذي ال يوافق النقل, وال يلزم عند العقل
َّوربام اغرت حممد عبده بام قاله الزخمرشي يف تفسريه ونقله عنه اإلمام السيوطي وذكر رد  َّ

قال يف الكشاف ذهب ابن عباس وجماهد إىل  "):١/٩٧(اناإلمام ابن حجر عليه فقال يف اإلتق
 أن أول سورة نزلت   اقرأ   وأكثر املفرسين إىل أن أول سورة نزلت فاحتة الكتاب 

قال ابن حجر والذي ذهب إليه أكثر األئمة هو األول وأما الذي نسبه إىل األكثر فلم يقل 
ل وحجته ما أخرجه البيهقي يف الدالئل به إال عدد أقل من القليل بالنسبة إىل من قال باألو

والواحدي من طريق يونس بن بكري عن يونس بن عمرو عن أبيه عن أيب ميرسة عمرو بن 
رشحبيل أن رسول اهللا  صىل اهللا عليه وسلم  قال خلدجية إين إذا خلوت وحدي سمعت نداء فقد 

 بك فواهللا إنك لتؤدي األمانة واهللا خشيت أن يكون هذا أمرا فقالت معاذ اهللا ما كان اهللا ليفعل
وتصل الرحم وتصدق احلديث فلام دخل أبو بكر ذكرت خدجية حديثه له وقالت اذهب مع 
حممد إىل ورقة فانطلقا فقصا عليه فقال إذا خلوت وحدي سمعت نداء خلفي يا حممد يا حممد 

ائتني فأخربين فلام فأنطلق هاربا يف األفق فقال ال تفعل إذا أتاك فأثبت حتى تسمع ما يقول ثم 
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خال ناداه يا حممد قل   بسم اهللا الرمحن الرحيم احلمد هللا رب العاملني   حتى بلغ   وال الضالني   
 احلديث هذا مرسل رجاله ثقات 

زوهلا بعدما نزلت عليه   اقرأ  وقال البيهقي إن كان حمفوظا حيتمل أن يكون خربا عن ن
 اهـ".املدثرو

ٍي إذن غري معتمد فام اعتمد عليه الزخمرش َ وليت شعري كيف يرجح الشيخ حممد عبده . َ
 .هذا الرأي وهو خمالف للرواية الصحيحة

وكون مجلة مقاصد الدين قد اشتملت عليها الفاحتة, ال يستلزم أن تكون هي أول ما نزل 
 .من القرآن

سوطا, هذا ما قاله اإلمام مب"):١/٣٨(وقد علق رشيد رضا عىل ما قاله حممد عبده فقال 
ويمكن أن يقال إن نزول سورة العلق قبل الفاحتة ال ينايف هذه احلكم التي بينها ألنه متهيد 

 اهـ"الخ.... بحال النبي صىل اهللا عليه وسلمٌّصللوحي املجمل واملفصل خا
ٍومن الواضح أن حممد رشيد رضا غري راض بتعليل شيخه حممد عبده الختياره هذا 

كيف لو كان : ه غري مذموم , ولكنا نقولهى الرقة , وهذا يف حد نفسفه بمنتالرأي, ولكنه خيال
قائل هذا القول أشعريا كاإلمام الرازي أو البيضاوي أو غريمها, وعلق عليه حممد رشيد رضا, 
إننا نظن أنه لن يكتفي هبذا التلويح الرقيق يف بيان ضعف قوله واختياره, كام فعل يف ترجيح 

 .الرازي, وقد سبق التنبيه إليه!) ويلتط(تطويل ابن القيم عىل 
فضل حسن عباس قول الشيخ حممد عبده ثم علق عليه قائال يف إتقان الربهان . وقد ذكر د

ولكن مع وجاهة ما ذهب إليه هذا اإلمام من حيث الدليل العقيل, فإن ذلك يمكن "):١/١٧٢(
صحيح البخاري ال ينبغي أن يقبل إذا مل يتعارض مع النص الرصيح, وحديث السيدة عائشة يف 

 اهـ".أن يقدم عليه قول
وكالمه لطيف إال ما قاله من أن ما ذهب إليه الشيخ حممد عبده له وجاهة من حيث 

فإن التنزيل عىل هذا الوجه من اإلمجال غري الزم .... الدليل العقيل, فإنا ال نرى له تلك الوجاهة
بوال أن يكون أول ما ينزل غري مشتمل عىل مجيع عقال, بل املالئم عقال لو أردنا حتليال عقليا مق

تفكري والنظر, وما حيتوي عىل أصل نشأته المقاصد القرآن, بل عىل ما يدفع اإلنسان إىل 



 ٩

قاصد الدين, ومن الواضح أن واملطلوب منه يف هذا الوجود, وبعد ذلك يناسب أن يذكر مجلة م
عقال أكثر مما اقرتحه الشيخ حممد عبده, قرأ قد وفت هبذه املعاين التي نراها مالئمة سورة ا

 .فضل حسن عباس. ًووافقه عليه عقال د
  التفسري قسمان 

 فعلم مما ذكرنا أن التفسري قسامن"):١/٢٤(قال حممد رشيد رضا يف التفسري 
ٌّجاف مبعد عن اهللا وعن كتابه, وهو ما يقصد به حل األلفاظ وإعراب اجلمل : أحدمها 

ك العبارات واإلشارات من النكت الفنية , وهذا ال ينبغي أن يسمى وبيان ما ترمي إليه تل
 اهـ".ًتفسريا, وإنام هو رضب من التمرين يف الفنون كالنحو واملعاين وغريمها

وال ريب يف أن رشيد رضا يدرج حتت هذا احلكم أيضا التفاسري التي توضح : أقول
 ...العقائد وغريها من العلوم واملعارفالفوائد املستفادة من القرآن يف علوم الفقه واألصول و

ومل أعلم أن هناك رشطا !! َّوتأمل رمحك اهللا كيف وصف هذه التفاسري بأهنا جافة
, وال أعلم ما مقدار صدق قوله أهنا جافة, وهل  يف نظر رشيد رضاللتفاسري أن تكون غري جافة

ها طالب العلم جافة كام ترى هل يرا... هي جافة لكل الناس أم أهنا جافة عىل العوام منهم
 !?..حكم عليها حممد رشيد رضا

إنا نعلم أن التفسري يبحث يف بيان املعاين املحتملة بحسب القواعد اللغوية املعتربة, 
وإعراب القرآن ال ريب يف أنه رشط أكيد يف توضيح تلك املعاين, بل إن العديد من املفرسين 

ة أو كلمة يف القرآن إىل أن يذكروا إعراهبا, فإن يتوقفون يف احلكم عىل معنى من املعاين آلي
 ...اإلعراب يؤثر عىل املعنى كام هو معلوم

وأنا ال أشك يف أن حممد رشيد رضا يعلم ذلك, ولكنه يف فورة اندفاعه لكي حيسن صورة 
... التفسري الذي يرشع فيه هو والشيخ حممد عبده, يبالغ يف احلط من أساليب املفرسين األخرى

 ...ال ريب يف أنه عدم إنصاف منهوهذا 
 نحو هذه الكلامت عىل الناشئة الذين يقع يف أيدهيم تفسري املنار, ريوال أشك يف سوء تأث

فيقرأ منه هذا احلكم, هل نتوقع منه بعد ذلك أن يتوجه إىل االستفادة مما كتبه املتقدمون بشتى 
 ..أترك احلكم للقارئ!  له من ذلك?األساليب يف سبيل بيان معني القرآن, أم إنه سيكون مانعا
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وإنام أردت بيان هذا األمر, ألنه يساعد يف توضيح جانب من جوانب منهجية حممد رشيد 
 .رضا والشيخ حممد عبده ولوازمها

وهو يف عبارته نراه يستخف بمثل هذه األساليب يف التفسري, فهو يعتقد أهنا ال تستحق إال 
استخفاف كبري, وحط ال يسامح عليه فيه ون, وهذا لعمري أن تكون رضبا من التمرين يف الفن

 ...!قائله
  معىن الرمحن الرحيميف  الصباناعرتاضه على اجلاللني والعالمة 

وقد مشى اجلالل ":قوله) ١/٤٦(نقل حممد رشيد رضا عن شيخه حممد عبده يف التفسري 
الثاين تأكيد لألول, ومن يف تفسريه وتبعه الصبان عىل أن الرمحن والرحيم بمعنى واحد, وأن 

العجيب أن يصدر مثل هذا القول عن عامل مسلم, وما هي إال غفلة نسأل اهللا أن يسامح 
 . صاحبها
وأنا ال أجيز ملسلم أن يقول يف نفسه أو بلسانه إن يف القرآن كلمة تغاير أخرى ثم تأيت : قال

 اهـ "الخ....ملجرد تأكيد غريها بدون أن يكون هلا يف نفسها معنى تستقل به
أنا ال أريد اآلن أن أتعقب كالم رشيد رضا وشيخه يف تفسري الرمحن الرحيم, : أقول

 إذ املقام اآلن ال يسمح بذلك, وربام أكتب رسالة خاصة فيه فإنه موضوع !ما وقعا فيهمجيع و
 .مهم يليق االهتامم به

 .رها يف هذا املوضوعيناسب أن نذكإنام أريد التنبيه إىل بعض جتاوزاته املتفرقة التي 
 بل غاية ما قاله اجلالل ,ل أن الرمحن والرحيم بمعنى واحدليس يف كالم اجلال: أوال

 اهـ ".أي ذي الرمحة, وهي إرادة اخلري ألهله"):الرمحن الرحيم(املحيل يف التفسري لقوله تعاىل
إىل أن أضار بذلك ) أي ذي الرمحة(قوله":وعلق عليه العالمة الصاوي يف حاشيته فقال

محة يف األصل رقة يف القلب تقتيض التفضل رالم والرمحن الرحيم بنيتا للمبالغة من رح
واإلحسان, وهي هبذا املعنى مستحيلة يف حقه تعاىل, فتحمل عىل غايتها ألن ما استحال عىل اهللا 

 اهـ".باعتبار مبدئه وورد, يطلق ويراد منه الزمه وغايته
 الرحيم بنيتا للمبالغة من رحم, أي نأشار إىل أن الرمح":وقال العالمة اجلمل يف حاشيته

 .اهـ فقيدها بالكثرية"محة الكثريةذي الر
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صل  إىل عدم القول بأهنام بمعنى واحد, بل ترصيح بأن أٌ يف هذا الكالم إشارةفالذي
ني, وخاصة  اجلاللمكانةن هو يف مثل َّ أما مها, فال يغيب عم,اشتقاقهام فيه اشرتاك ال أكثر

 اختالف البناء والصيغة يؤثر يف املعنى, فال يليق أن ينسب إليه أنه يقول إهنام َّ أنجلالل املحيلا
 . بمعنى واحد
إن يف كالم الشيخ حممد عبده استهانة بمثل اجلالل, واملحشني, وهو مل يصل إىل : ثانيا

َساوي درجة اإلمام أجزاء من دقتهم يف حتليل الكالم وال يف مكانته يف اإلسالم , ويستحيل أن ي
 ! املحيل وال السيوطي, وأما مكانة حممد رشيد رضا فأدنى كثريا من شيخه عندنا

فإن كان األمر كذلك, فال يليق به أن حيط عليهام بمثل هذا اهلجوم العنيف, : أقول
 .اهـ"الخ...أنا ال أجيز ملسلم":فيقول

ع اجلالل يف القول بالرتادف, وأن نسب الشيخ حممد عبده إىل العالمة الصبان أنه تاب: ثالثا
 . الثاين جمرد تأكيد لألول

وقد خطر يف بايل أوال أنه ربام يكون قد قصد العالمة الصاوي يف حاشية فغلط سهوا, فلام 
والرمحن املنعم بجالئل "):٤/٣٢١ (تبني يل ترصيح الصاوي بالتغاير بينهام, فقد قال يف حاشيته

 استبعدت أن يكون قد أراد ,اهـ". والرحيم املنعم بدقائقها كذلكًالنعم كام وكيفا, دنيا وأخرى,
 . الصاوي

لصبان التي عملها يف رشح البسملة, فرأيته بعد أن ذكر فرجعت إىل رسالة العالمة ا
ًوجوها عديدة يف معاين الرمحن والرحيم, بناء عىل إفادة كل منهام معنى خاصا, ال بناء عىل 

ويف املقام احتامالت أخر ال ":٤٩ًستقصاء مفيدا جدا, قال يف صترادفهام, واستقىص يف ذلك ا
ٍختلو عن بعد وتعسف ككون الرمحن عىل األول بدال أو عطف بيان بناء عىل جواز اشتقاقهام 

وكونه تأكيدا لفظيا للرمحن بناء عىل .... إىل أن قال.....وكون الرحيم مطلقا بدال من اهللا
 اهـ".... التخلق بالرمحة وتقوية رجائهم رمحتهترادفهام, ونكتته ترغيب العباد يف

فأنت ترى أن الصبان قد ذكر وجه التأكيد املبني عىل الرتادف من ضمن الوجوه التي ال 
َختلو عن بعد وتعسف, فلم يرتضه إذن, فكيف ي  من الشيخ حممد عبده التشنيع عليه يف هذا ُّحِصٍ

تتبع شيخه لئال يقع يف العلامء الكبار الذين القول, ومل يتعب حممد رشيد رضا نفسه يف حماولة 
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بل تابعه يف ذلك وريض بام قاله, !!! اعتمد حممد عبده عليهم هو وغريه يف تعلم العلوم املفيدة
 !! ومل ال فإن هذا التوجه يالقي هوى يف نفس رشيد رضا أيضا

 معنى املبالغة وأما ما قاله الشيخ حممد عبده من أن الرمحن تدل عىل وصف فعيل فيه: رابعا
كفعال, وأن صيغة فعيل فإهنا تدل يف االستعامل عىل معان ثابتة كاألخالق والسجايا, وبناؤه 

ا قاله العلامء ـَّمـِ مَحَقوال خاصا يف معنى الرمحن الرحيم عىل ذلك, فأنا ال أسلمه له, وال أراه أرج
 . اهـ"م يف اللغةحتك"):١/٤٧(األكابر, وإن استخف به وسامه كام يف تفسري املنار 

ولو كان املقام يسمح لنا بالتفصيل يف مناقشته يف خترجياته اللغوية, ألريناك من : ًخامسا
ِّالتحقيق ما ترس له, ويطرب له كل ذي لب, ولكنا يف هذا املحل إنام هنتم بام يكفي لبيان منهج  ٍّ ُّ

ومدى موافقته أو خمالفته أصحاب تفسري املنار, وأثر هذا املنهج عىل القراء من طالب العلم, 
 .لعلامئنا املحققني الذين هم العمدة يف العلوم الدينية

ومع ذلك فإنني مل أملك نفيس عن أن أنبه عىل أمر خطري رصح به الشيخ حممد عبده يف 
فلفظ الرمحن يدل "):١/٤٧(الرحيم, بناء عىل أن الرمحة صفة ذاتية هللا تعاىل, فقال الرمحن معنى 

نه آثار الرمحة بالفعل وهي إفاضة النعم واإلحسان, ولفظ الرحيم يدل عىل عىل من تصدر ع
منشأ هذه الرمحة واإلحسان وعىل أهنا من الصفات الثابتة الواجبة, فإذا سمع العريب وصف اهللا 

بالرمحن وفهم منه أنه املفيض للنعم فعال ال يعتقد منه أن الرمحة من الصفات الواجبة جل ثناؤه 
ًن الفعل إذا مل يكن عن صفة الزمة ثابتة وإن كان كثريا, فعندما يسمع لفظ الرحيم له دائام, أل

يكمل اعتقاده عىل الوجه الذي يليق باهللا تعاىل ويرضيه سبحانه, ويعلم أن هللا صفة ثابتة هي 
 اهـ".الخ.., وإن كانت تلك الصفة عىل غري مثال صفات املخلوقنيالرمحة التي عنها يكون أثرها

نت يف هذا القول لرأيته قد حاد فيه عن الصواب, إذ فيه ترصيح بأن الفعل املتصف فلو متع
بالرمحة جيب أن يكون دائم الصدور عن اهللا تعاىل بناء عىل أن الرمحة صفة ينشأ عنها ذلك األثر 

 وهذا القول أقرب إىل قول الفالسفة !! عىل سبيل الوجوب واللزوماملتصف بالنعمة واإلحسان
 . تعليقاته عىل العقائد العضديةوقد وقع يف قريب منه يف

ومل يعلق حممد رشيد رضا عىل هذا املعنى ألنه ليس من فرسان علم التوحيد والكالم, 
ه ه لو انتبه وعرف أنه خمالف يف ذلك ملا يقول بن ومل يعرف حقيقة مبناه, عىل أفربام مل ينتبه إليه,
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م اجلوزية ام كان تبناه وقال به ما دام ال يعارض أقوال ابن تيمية وابن قيَّ رب,السادة األشاعرة
 !مد عبدهخاصة بعد وفاة الشيخ حم

 القرآن وعدمها, فإنا سنتكلم يف مسألة الزيادة يفوأما ما قاله الشيخ حممد عبده : سادسا
الكثري منهم عىل فيها ومل يفهمها عليها يف موضع خاص, ألن العديد من الكتاب قد خاضوا 

  .وجهها

  :إرجاع سائر الصفات إىل الرمحة
والرحيم الثابت له "):١/٥١(وملا تكلف الشيخ حممد عبده ما مىض, زاد عليه قوله يف ص

وصف الرمحة ال يزايله أبدا, فكأن اهللا تعاىل أراد أن يتحبب إىل عباده فعرفهم أن ربوبيته ربوبية 
 اهـ"...موا أن هذه الصفة هي التي ربام يرجع إليها معنى الصفاترمحة وإحسان, ليعل

ٍفهو هنا يرجح أن الرمحة ترجع إليها مجيع الصفات, وهذا غلو منه غري خاف, واملعتمد 
 . عند أهل السنة غري ذلك

ثم ملا كان قد ادعى أن تعلق الرمحة عام, اضطر إىل ختريج وجود العقوبات دنيا وأخرى 
 عموم الرمحة وسبقها ما رشعه اهللا من العقوبات يف الدنيا, وما أعده من العذاب وال ينايف":فقال

فإنه وإن سمي قهرا بالنسبة لصورته ومظهره, فهو يف حقيقته وغايته من ...يف اآلخرة
 اهـ"...الرمحة

وهذا تكلف آخر ال خيفى, فكام أن اهللا تعاىل رحيم فهو جبار منتقم, وكام أنه املنعم عىل 
 فهو املعذب للكفار واملنافقني, والقول بأن الرمحة تتعلق تعلقا عاما بكل األشياء, حيتاج عباده,

 !إىل دليل, ومل يذكره
  :رأي حممد رضا يف تفسري صفة الرمحة

ذكرنا لك ما أورده صاحب املنار يف صفة الرمحة , وكان أكثر ذلك الكالم نقال عن الشيخ 
 رأيا آخر بعد االنتهاء من تفسريه سورة الفاحتة, حممد عبده, ولكن حممد رشيد رضا ارتأى

ويغلب عىل الظن أنه مال إىل هذا الرأي بعد وفاة الشيخ حممد عبده وزياراته املتكرره للوهابية 
وسوف نحلل ما ذكره حممد رضا يف . ولقائه بملكهم كام حكاه عن نفسه يف كتاب املنار واألزهر 
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عىل طريقتنا وبام يتالءم مع هدفنا الذي وضعناه بناء لله وما بعدها, ونح] ١/٧٦[تفسري املنار 
 .يف املقدمة

تبع فيه متكلمي ) ٤٦ص(ما نقلناه عن شيخنا يف معنى الرمحة : قال حممد رشيد رضا
األشاعرة واملعتزلة ومفرسهيم كالزخمرشي والبيضاوي ذهوال, وحمصلة أن الرمحة ليست من 

ذاته تعاىل الستحالة معناها اللغوي عليه, فيجب صفات الذات أو صفات املعاين القائمة ب
تأويلها بالزمها وهو اإلحسان, فتكون من صفات األفعال كاخلالق والرازق, وقال بعضهم 
تأويلها بإرادة اإلحسان فرتجع إىل صفة اإلرادة فال تكون صفة مستقلة وهذا القول من فلسفة 

 .ـها"لة املخالفة هلدي السلف الصالح املتكلمني الباط
 .ونشري اآلن وباختصار إىل ما يف كالمه يف هذه الفقرة

نسب حممد رضا إىل حممد عبده أنه تابع األشاعرة واملعتزلة, ال عن قصد بل : أوال
كام عرب عنه, وكأنه يقول أن حممد عبده لو عرف الذي عرفه رشيد رضا بعد ذلك, ملا ) ذهوال(

وال ريب أن هذا فيه استنقاصا لعلم حممد عبده, ! ةقال إال بقوله, ولنبذ قول األشاعرة واملعتزل
 .وعندي أن األوىل بالذهول عن احلق هو رشيد رضا ال حممد عبده 

 .وقع حممد رشيد رضا يف إشكاالت مركبة سنوضحها يف هذه النقطة وما يأيت: ثانيا
دة كام فقد نسب إىل حممد عبده أنه يؤول صفة الرمحة ويرجعها إما إىل الفعل أو إىل اإلرا

وهذا غلط واضح, فإن املوضع الذي أشار إليه ذكرنا لك سابقا أنه كالم حممد . قال رشيد رضا
عبده, مع تعليقات لرشيد رضا, وقد وضحنا سابقا أن حممد عبده اختار فيه أن الرمحة صفة ذاتية 

شاعرة عامة التعلق, وهذا خالف قول األشاعرة واملعتزلة, وخالف من أثبتها صفة معنى من األ
 .ألنه مل جيعلها عامة التعلق

 كالم شيخه يتقن فهمفام نسبه حممد رشيد رضا ملحمد عبده غري صحيح إذن, ويبدو أنه مل 
 .أو لعله قال هذا الكالم مذهوال بعدما التقى بالوهابية وأثروا عليه بكتب ابن تيمية

ارة التي يصف هبا قول تأمل أهيا القارئ يف العبارة األخرية لرشيد رضا, وهي العب: ثالثا
وهذا القول الذي يصفه هبذه . املتكلمني بأنه فلسفة باطلة خمالفة هلدي السلف الصالح

الشناعات هو قول األشاعرة وهم أهل السنة عىل التحقيق, فقد علم العارفون بعلم األشاعرة 
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اهللا تعاىل, أو رمحن الرحيم إما مشتقان من الفعل الصادر عن لأن األشاعرة مجهورهم يقول بأن ا
ٍعن إرادة ذلك الفعل, وعليه فالرمحة إما صفة فعل هللا تعاىل, أو راجعة لإلرادة بمالحظة بعض 

 .تعلقاهتا
وكل من هذين القولني صحيح سائغ قريب من الفكر ومستند إىل اللغة, كام وضحه 

 .العلامء
امة التعلق كام وبعض األشاعرة قد يقولون بأن الرمحة صفة ذات ولكن ال يقولون أهنا ع

 .وهذا جرى منهم عىل طريقة التفويض. قال حممد عبده
ومع أن املشهور من قول األشاعرة أقوال راسخة يف أهل العلم, إال أن هذا ال يشكل أدنى 
دافع عند حممد رشيد رضا ليجعله يتأنى قليال قبل أن يصفه بأنه قول فلسفة باطلة, وبأنه خمالف 

 .هلدي السلف
 تدلك أهيا القارئ املنصف عىل حقيقة اعتقاد رشيد رضا يف أهل السنة وهذه األوصاف

 !األشاعرة, ولذلك فال تستغرب كثريا إذا رأيت مواقفه الصارخة بمخالفتهم واحتقارهم
 والتحقيق أن صفة الرمحة كصفة العلم واإلرادة "] :١/٧٧[ثم قال حممد رشيد رضا

اين, ويقولون إهنا صفات قائمة بذاته تعاىل خالفا والقدرة وسائر ما يسميه األشاعرة صفات املع
فإن معاين هذه الصفات كلها بحسب مدلوهلا اللغوي واستعامهلا يف البرش حمال عىل . للمعتزلة 

اهللا تعاىل, إذ العلم بحسب مدلوله اللغوي هو صورة املعلومات يف الذهن الذي استفادها من 
نى حمال عىل اهللا تعاىل, فإن علمه تعاىل قديم إدراك احلواس أو من الفكر, وهي هبذا املع

وقد متدمها من . وكذلك يقال يف سمعه تعاىل وبرصه. غريعرض منتزع من صور املعلومات
 .اهـ"ة بنفسه, والرمحة مثلها يف هذاصفات املعاين القائم

ال بد أن نقول للقارئ أن رشيد رضا يف كالمه هذا يمهد لذكر مذهب ابن تيمية, مع أنه 
 .يفهم حقيقة مذهب الرجل كام هو, وسوف نربهن عىل ذلك الحقاال

 .ولكن يكفي اآلن أن نحلل عباراته الواردة
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فإذا كانت . فهو يعتقد أنه ال فرق بني العلم والقدرة من جهة, وبني الرمحة من جهة أخرى
مده يف هذا االستدالل تى, فيجب أن تكون الرمحة كذلك ومعالقدرة والعلم صفات معن

 .ريب أن مجيع هذه الصفات حمالة عىل اهللا تعاىل بحسب مدلوهلا اللغوي واستعامهلا يف البرشالغ
فهذا هو معتمد رشيد رضا يف قوله الذي اختاره, وهو القول الذي ألجله وصف حممد 

 !, وهو الذي ألجله وصف قول األشاعرة بأنه فلسفة باطلةًعبده بأنه إنام قال بام قال ذاهال
 ...نوها هنا أمرا

 .املدلول اللغوي للعلم مثال: األول 
 .استعامل العلم يف البرش: والثاين 

ورشيد رضا يعتقد كام يظهر من عباراته أنه ال فرق بني املدلول اللغوي للعلم وبني املعنى 
 !الذي ينسب للبرش إذا استعمل العلم فيهم

ذا املعنى عليه وهذا خلط فاضح بني أصل الوضع اللغوي للفظ معني, وبني ما صدق ه
 .وما صح استعامله فيه

نعم نحن نقول إن طريقة حصول البرش عىل العلم, وحقيقة نفس العلم الثابت للبرش 
ليس جيوز نسبته هللا تعاىل, ولكنا ال نقول مطلقا إن ما هو متحقق للبرش مما يطلق عليه العلم, 

وهذا واضح . كون صادقا عليهفهذا هو ما وضع له اسم العلم يف أصل اللغة, بل غاية ذلك أن ي
عند من حصل أدنى قدر يف علم التوحيد, واطلع عىل بعض علوم اآللة كالبالغة والوضع 

 كام بيناه – عىل نحو من األنحاء –ونحومها, وهي تلك العلوم التي استخف هبا رشيد رضا 
 !!سابقا, واستخف بفائدهتا يف علم التفسري

املدلول اللغوي للفظ العلم, يصح إطالقه عىل اهللا فالتحقيق إذن خالفا لرشيد رضا أن 
وإطالق هذا االسم .... تعاىل كصفة له أو أصل يشتق له منه اسم أو وصف فيقال عامل وعليم
 .عىل اهللا يف أصله صحيح وليس حماال بالنظر إىل ما وضع له لفظ العلم

ل الوضع اللغوي وأما العلم احلاصل لإلنسان يف حقيقته وأسبابه, فليس مالحظا يف أص
كجزء من ماهية املعنى الدال عليه لفظ العلم, بل هو مأخوذ مما صدق عليه هذا اللفظ عند 

 .استعامله يف البرش
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 .رق عظيم بني األمرينفو
. يد رضاحمال يف حق اهللا تعاىل كام قال رشله فال نقول أصال إن أصل ما وضع العلم 

طالقه عىل اهللا تعاىل, ليس عني ما صدق عليه عند  لفظ العلم عند إ نقول إن ما صدق عىلولكنا
 .استعامله يف البرش وإطالقه عليهم, وذلك ألن حقيقة اهللا تعاىل خمالفة حلقيقة البرش

وهلذا نقول تقريبا لألذهان إن االشرتاك يف إطالق لفظ العلم عىل اهللا تعاىل وعىل 
ٍّصدق عليه يف كل , الختالف املخلوقات كالبرش واملالئكة اشرتاك لفظي بالنظر إىل ما 

ٍاحلقائق,ولكن نقول إن لفظ العلم وضع أصال عىل كل مصداق مصداق منها, أو لبعضها دون  ٍ
بعض كام زعم رشيد رضا, بل هو موضوع ملعنى عام صادق عليها كلها, واالشرتاك يف هذا 

 اإلطالق, فشابه من ال يستلزم االشرتاك يف احلقائق وال يستلزم االضطرار إىل التجوز يف املعنى
 .هذا اجلانب االشرتاك اللفظي

ووجه تسميته باالشرتاك اللفظي هو اختالف حقائق مصاديقه, مع صحة إطالقه عليها 
مجيعا, ولكن دون أن يكون موضوعا لكل واحد منها وضعا خاصا, بخالف املشرتك اللفظي 

 .ٍّ تعدد الوضع لكلاملعهود فإن صدقه عىل املتعددات املختلفات حقيقة يكون بواسطة
 .ومع ذلك , فليس من املحال كونه مشرتكا عىل احلقيقة

. ولنرجع إىل فول حممد رشيد رضا, فإنه خلط كام ترى بني األمرين وجعلهام أمرا واحدا
ثم تأمل بعد ذلك التعريف الذي زعمه للعلم, وزعم أن هذا اللفظ وضع أصال يف اللغة عىل 

 صورة ":زعوم للعلم عند رشيد رضا, فقد قال إن العلم يف اللغة هذا املعنى, وهاك املعنى امل
 . اهـ"املعلومات يف الذهن التي استفادها من إدراك احلواس أو من الفكر 

 :فمحمد رشيد رضا زعم أن اللغة وضعت لفظ العلم عىل هذا املعنى واملتألف مما ييل
  صورة املعلومات,−١

يف العلم  بأنه صورة املعلومات تعريف وهذا خلط من حممد رشيد رضا, فإن تعر
ًاصطالحي, وليس كون العلم صورة أو انفعاال أو حصول الصورة  أو نحو ذلك مما ذكره 

 .املعرفون للعلم بحسب نظرهم, قيدا مالحظا يف أصل الوضع اللغوي
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 ثم قيد حممد رشيد رضا املعلومات بأهنا حاصلة يف الذهن, أو موجودة يف الذهن −٢
وهنا يف الذهن شطر مدلول كلمة العلم لغة, ولو طالبناه أن يأيت بدليل عىل هذا الزعم فجعلها ك

من اللغة ملا استطاع إىل هذا سبيال, بل هو مبني عىل جهل مركب بالفرق بني أصل الوضع 
 .اللغوي واملعنى االصطالحي

ون هذا ويالزم عىل قوله أن الذي أدرك اليشء عىل ما هو عليه, وليس له ذهن, فال يك
اإلدراك علام, وال تكون الصورة احلاصلة عنده علام, وهذا باطل ظاهر البطالن, واملالئكة عاملة 

 .لكن اليقال أن هلا ذهنا
 .فاشرتاط الذهن وحصول الصورة فيه كجزء من مفهوم العلم حتكم حمض

 ثم اشرتط رشيد رضا للصورة احلاصلة يف الذهن قيدا آخر, وهو أن تكون مستفادة −٣
من إدراك احلواس أو من الفكر, ويلزم عىل ذلك أن من ليس له حاسة وحصلت فيه هذه 
الصورة بال واسطة احلس, فال يسمى عاملا يف اللغة, وكذلك من حصلت لديه هذه الصورة بال 

 .تأمل وال نظر وفكر, فال يسمى لغة عاملا عند رشيد رضا ومعلوم أن هذا كله حتكم حمض منه
 .ه رشيد رضا ظلامت بعضها فوق بعضفتبني أن ما ادعا

وأما ما اعتمد عليه كدليل قيايس, مؤيد ملا ذكره, وحاصله أن ما يقال يف السمع والبرص 
 .من صفات املعاين يقال يف الرمحة, فإذا كانت تلك الصفات معان فالرمحة كذلك

فهو دال عىل ضعف تعقله ملباحث علم التوحيد وختبطه فضال عن تقليده األعمى 
قوالت ابن تيمية وانجرافه خلفه بال تأمل, وهو دال أيضا عىل نفوره الواضح من طريقة مل

 .السادة األشاعرة يف تقرير العلوم
 فقاعدة السلف يف مجيع ":ويتضح ذلك كله من كالمه اآليت, فقد قال مبارشة بعد ما مىض

 نثبتها له ونمرها كام الصفات التي وصف اهللا تعاىل هبا نفسه يف كتابه وعىل لسان رسوله, أن
) ليس كمثله يشء( جاءت مع التنزيه عن صفات اخللق الثابت عقال ونقال بقوله عز وجل

إن هللا علام حقيقيا هو وصف له ولكن ال يشبه علمنا, وإن له سمعا حقيقيا هو وصف له : فنقول
 يف النفس, اليشبه سمعنا, وإن له رمحة حقيقية هي صفة له ال تشبه رمحتنا التي هي انفعال

 .وهكذا نقول يف سائر صفاته تعاىل, فجمع بذلك بني النقل والعقل
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وأما التحكم بتأويل بعض الصفات وجعل إطالقها من املجاز املرسل أو االستعارة 
التمثيلية كام قالوا يف الرمحة والغضب وأمثاهلام دون العلم والسمع والبرص وأمثاهلام, فهو حتكم 

فإما أن جتعل كلها من باب احلقيقة مع االعرتاف بالعجز عن إدراك . يهايف صفات اهللا وإحلاد ف
كنه هذه احلقيقة واالكتفاء باإليامن بمعنى الصفة العام مع التنزيه عن التشبيه, وإما أن جتعل كلها 
من باب املجاز اللغوي باعتبار أن واضع اللغة وضع هذه األلفاظ لصفات املخلوقني, 

 .اهـ"ُّلصفات اإلهلية املناسبة هلا مع العلم بعدم شبهها هبا من باب التجوزفاستعملها الرشع يف ا
أوال أنه مع تأثره الظاهر بابن تيمية يف مناهجه  هذا ما قاله رشيد رضا, وال بد من أن نقرر

االستداللية, ويف العديد من املسائل, إال أنه مل يوافقه عىل التشبيه وما يتعلق به من مسائل 
مع ختابط ظاهر يف تقعيد ما يذهب إليه ومنشأه عدم . د واجلهة واحلركة ونحو ذلككإثبات احل

قدرته ومكنته عىل االطراد التام يف تأسيس املذهب الذي يراه, وتردده بني أقوال خمتلفة متخالفة, 
 .وتنقله بتدرج من واحد منها لغريه كام ذكرنا ذلك

الله التي ذكرها يف الرسالة التدمرية ويف فنحن نراه هنا استعار من ابن تيمية طريقة استد
غريها من الكتب, وهي إن القول يف صفة من صفات اهللا كالقول يف غريها, إال أن رشيد رضا مل 

 .أره يقول بقيام احلوادث مثال, وباحلركة واحلد واجلهة ونحو ذلك, خالفا البن تيمية
 .لرمحة مثال والغضب ونحومهاواشرتك معه يف خمالفة األشاعرة يف تأويلهم لظاهر لفظ ا

فرشيد رضا يقول إن القول يف الغضب والرمحة كالقول بالعلم, فنثبتها مجيعها مع عدم 
 .التشبيه, ونعرتف بالعجز عن إدراك كنه الصفات

وإطالق هذه الصفات عىل اهللا تعاىل إطالق حقيقي, وليس من باب املجاز, وأنا مع 
من ابن تيمية إىل قول األشاعرة مع استنكاره عليهم ورده خمالفتي له يف ذلك, أقول إنه أقرب 

 .لقوهلم كام رأيت
لكن ما معنى اإلطالق احلقيقي عنده, واإلطالق احلقيقي هو استعامل اللفظ فيام وضع 

 ومل يبني ماهو? "معنى الصفة العام":له, فام هو املعنى الذي وضع له لفظ العلم مثال, إنه يقول 
مه, مع استحضار ما زعمه سابقا أن العلم وضع للمعنى الذي ساقه وهذا ضعف ظاهر يف كال
 !وحللنا قوله فيه وبينا هتافته
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فال معنى إذن لقوله باإلطالق احلقيقي هنا, ونحن نعتقد أنه حيوم حول املعنى الصحيح 
 .لكن مل يظفر به

و هذه األلفاظ نسبنا إليه سابقا من زعمه أن نح وأما االحتامل الثاين الذي يقرتحه, فهو ما
وضعت أصال لصفات املخلوقني, فهو قد قرصها عىل بعض مصاديقها فيكون استعامل اللفظ 

 .يف حق اخلالق بعد ذلك برضب من التجوز
وكان عليه أن يبني وجه التجوز, أما أن يطلق هكذا فال يقبل منه, إال أن الدافع الذي دفعه 

ناهج املتعددة مع عدم أهليته للخوض يف املسائل إىل مثل هذا التشتت هو حريته بني املذاهب وال
 .العظيمة بحسب ما نراه فيه

 :ويف كالمه إهيامات ال بد من التنبيه عليها
 منها ما يومهه كالمه من أن أهل السنة يزعمون أهنم يعلمون حقيقة هذه الصفات وأن −

 . وإهيام ال قيمة لهاالشرتاك فيها بني اخلالق واملخلوق حقيقي فهذا زعم باطل من رشيد رضا
 ومنها زعمه تناقض أهل السنة األشاعرة حينام أولو بعض الصفات ومل يؤولوا بعضها −

اآلخر, فادعاؤه تناقضهم مبني عىل عدم دركه للمبنى الذي بنوا عليه قوهلم, وهو يف هذا مقلد 
 .أسري البن تيمية ال لشيخه حممد عبده

ن تيمية ومدعي السلف من الوهابية, وقد عرفنا  وأيضا أوهم يف قوله أن هذا هو قول اب−
نحن بطالن ذلك, فابن تيمية ال يقول هبذا القول بل خيالفه خمالفة رصحية, وذلك ألنه يثبت قيام 
احلوادث بالذات اإلهلية واحلركة والترصف بالذات ونحو ذلك من احلدود للذات, ويبدو من 

 .حممد رشيد رضا أنه ال يرىض بذلك كله
 رشيد رضا خلطا واضحا بني مذهب طائفة من املفوضة من أهل السنة, وهم وقد خلط

الذين أثبتوا اليد والعني والوجه صفة هللا تعاىل ليست بجزء وال عضو وال جارحة, وبني مذهب 
 .ابن تيمية فظن أن ابن تيمية قائل هبذا القول, وظن أيضا أن هذا القول يرفضه األشاعرة قاطبة

 عمم هذا القول يف سائر الصفات كالرمحة وغريها, وهذا مل يوافقه ومن جهة أخرى, فإنه
عليه هؤالء القائلون بالتفويض مع إثبات أصل املعنى من أهل السنة, وهبذا يظهر مدى ختابطه 

 !!لتزام بواحد منها بعينهدم قدرته عىل طرد املذاهب وال االبني املذاهب واألقوال وع
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 . فيام يأيت إن شاء اهللا تعاىلوسوف يزداد هذا احلال لك اتضاحا
واحلقيقة الواضحة عند من يعلم مذهب األشاعرة أهنم يقولون بعدم التساوي بني حقيقة 
الصفات اإلهلية وحقيقة الصفات البرشية وغريهم من املخلوقات, وإن اشرتكت بينهام األسامء, 

يقة أو بعض ولكنهم جييزون إطالق نفس االسم الشرتاكهام يف عوارض خارجة عن احلق
األحكام, وهبذا رصح بعضهم بأن االشرتاك بني الصفات اإلهلية وبني صفات البرش يف األسامء 
نفسها هو اشرتاك لفظي حمض, وبعضهم نص عىل أن قولنا يف علم اهللا أنه صفة تتميز هبا 

يف ) صفة(الواجبات واجلائزات واملستحيالت, ليس تعريفا حقيقيا بل هو رسم, وقولنا 
يف ليس جنسا حقيقيا بل هو كاجلنس لعدم وجود اشرتاك حقيقي بني صفات البرش التعر

 .وصفات اهللا تعاىل
ثم زعم حممد رشيد رضا أن ما قاله يف الصفات اإلهلية قد وافقه عليه اإلمام الغزايل رمحه 
اهللا تعاىل يف اإلحياء ونقل فقرة من كالمه من كتاب الشكر,وها نحن ننقلها لك من كتاب 

إن هللا عز وجل يف جالله وكربيائه صفة يصدر عنها اخللق "):٩/٧٢(حياء برشح الزبيدياإل
واالخرتاع, وتلك الصفة أعىل وأجل من أن تلمحها عني واضع اللغة حتى يعرب عنها بعبارة 
تدل عىل كنه جالهلا وخصوص حقيقتها فلم يكن هلا يف العلم عبارة لعلو شأهنا وانحطاط رتبة 

ن أن يمتد طرف فهمهم إىل مبادئ إرشاقها, فانخفضت عن ذروهتا أبصارهم واضعي اللغات ع
كام تنخفض أبصار اخلفافيش عن نور الشمس, ال لغموض يف نور الشمس, ولكن لضعف يف 

 فتحت أبصارهم ملالحظة جالهلا إىل أن يستعريوا من حضيض الذينأبصار اخلفافيش, فاضطر 
ن مبادئ حقائقها شيئا ضعيفا جدا, فاستعاروا هلا اسم عامل املتناطقني باللغات عبارة تفهم م

هللا تعاىل صفة هي القدرة, عنها يصدر : القدرة, فتجارسنا بسبب استعارهتم عىل النطق فقلنا
اخللق واالخرتاع, ثم اخللق ينقسم يف الوجود إىل أقسام وخصوص صفات ومصدر انقسام هذه 

تعري هلا بمثل الرضورة التي سبقت األقسام واختصاصها بخصوص صفاهتا صفة أخرى اس
عبارة املشيئة, فهي توهم منها أمرا جممال عند املتناطقني باللغات التي هي حروف وأصوات 
املتفامهني هبا, وقصور اسم املشيئة عن الداللة عن كنه تلك الصفة وحقيقتها كقصور لفظ 

 .اهـ".....القدرة
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هي القدرة عنها يصدر اخللق ":مام الغرايلوقد اقترص حممد رشيد رضا يف نقله إىل قول اإل
 .اهـ"واالخرتاع

واملتأمل احلاذق يف كالم الغزايل يراه لب مذهب األشاعرة, فلم يقل واحد منهم 
باالشرتاك يف احلقائق بني اهللا تعاىل واملخلوقات ال يف الذات وال يف الصفات وال يف األفعال, ثم 

 بنوع استعارة, فليس اإلطالق عنده إذن حقيقيا كام أن ترى أن الغزايل يرصح أن اإلطالق كان
 .يزعم رشيد رضا أوال

وليت شعري كيف نرى حممد رشيد رضا هيجم عىل مذهب األشاعرة هذا اهلجوم ثم 
ر عىل خمالفتهم يف هذه املسألة خمالفة حقيقية, ويشيح بوجهه عن \يرجع ويستمد منهم وال يق

 إن اإلطالق عىل اهللا تعاىل حقيقي وال جماز وال استعارة , ابن تيمية فال يعرتض عليه عندما يقول
فالتزم قيام احلوادث واحلركة واحلد وغريها, ومع ذلك كله نرى رشيد رضا يزعم أن ما يقول به 

فهل لذلك !! ابن تيمية هو مذهب السلف وأن ما يقول به األشاعرة إنام تبعوا فيه الفالسفة
 .قائق املذاهبسبب إال اهلوى املبني عىل جهل بح

 يشيدون  بمحمد رشيد رضا وبتفسريه يشريون إىل الذين أحدا من املعارصين \وال نجد
 .أمثل هذه التخابطات املنهجية املنترشة يف كتبه

 وقد رجع اإلمام أبو "):١/٧٨(ثم ختم حممد رشيد رضا كالمه بأن قال يف تفسريه 
وهذا هو . اهـ"....سلف يف هناية أمرهاحلسن األشعري شيخ املتكلمني والنظار إىل مذهب ال

الكالم املعهود من ابن تيمية, وال قيمة له عند أهل التحقيق فاإلمام األشعري نرص مذهب 
ل له رجعة أخرى يف هناية عمره كام يتوهم الوامهون, ف منذ رجوعه عن االعتزال ومل حتصالسل

 .وقد بينت ذلك يف بعض كتبي
  :هجوم حاد على األلوسي

يد رضا األلويس صاحب التفسري هجوما عنيفا واهتمه اهتامات كبرية عندما هاجم رش
فقال يف تفسري . دافع األلويس عن مذهب األحناف يف مسألة البسملة هل هي من الفاحتة أم ال

وقد ذكر الرازي يف تفسريه سبع عرشة حجة عىل إثبات كون البسملة من الفاحتة, منها ":املنار
دى له األلويس حماوال دحضها تصبا ملذهبه الذي ختله يف الكرب إذ كان القوية والضعيفة, وتص
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عىل املرء نرصة مذهبه ":شافعيا فتحول حنفيا تقربا إىل الدولة, ورصح هبذا التعصب قال هنا
 .اهـ"الخ...., وهذه كربى زالته, املثبتة لعدم استقالله بعدم طلبه احلق لذاته"إلخ...والذب عنه

 هو الباحث عن احلق باستقالل وجترد, وليت شعري فإين أجزم أن يريد رشيد رضا أنه
األلويس أقرب إىل احلق واالستقالل يف البحث عنه من رشيد رضا, الذي يقلد عدة مذاهب 
ورجال وهو غري قادر عىل التوفيق بينها وال عىل الرتجيح الصحيح, ثم هو بعد ذلك يزعم أنه 

 !َ!باحث عن احلق
وأما اجلواب "):١/٩٣(ا األلويس صاحب التفسري بقولهثم وصف حممد رشيد رض

الذي نقله األلويس وارتضاه, فال يستغرب صدوره وال إقراره ممن يثبت اجلمع بني النقيضني 
 .اهـ"املنطقيني, ويفتخر بأنه يمكنه توجيه ما يعتقد بطالنه

يس أنه قادر وهذا الكالم يتضمن القدح يف األلويس يف نظر رشيد رضا, وما قاله عن األلو
وأما مسألة اجلمع بني النفي  عىل توجيه ما يعتقد بطالنه, فهذا دال عىل إحاطته وعلمه,

ولكن املقام  واإلثبات, فإنا نرى رشيد رضا قد بالغ فيها, ونرى أن كالم األلويس ضعيف أيضا,
 .ال يالئم تفصيلها هنا
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